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Características técnicas

Alimentação do comando 85...265Vac
Saída digital (relé 5A 250Vac) para sinalizar UNIDADE EM OPERAÇÃO
Saída digital (relé 5A 250Vac) para sinalizar FALHA
Entrada digital (contato externo livre de potencial) para rearmar o  conversor após correção de falha
Entrada digital (contato externo livre de potencial) para liberação do  controle (NF=liberado / NA=inibido)
Entrada digital (contato externo livre de potencial) para ativar controle de demanda

Entrada de termostato p/ bloqueio em caso de sobretemperatura
Entrada do transformador de corrente (FASE L1)
Entrada do transformador de corrente (FASE L2)
Entrada do transformador de corrente (FASE L3)
Alimentação do ventilador 110Vac / 220Vac

Sinal de controle (mAcc e Vcc)
Comunicação serial (RS 485 MODBUS RTU)

Botão para rearmar o conversor após correção de uma falha

Nos conversores de potência da série TH 9000 existem dois terminais (29 e 30) para a alimentação 
do ventilador (110Vac ou 220Vac conforme prévia especificação). O ventilador deve permanecer
ligado enquanto o conversor estiver em operação.

O comando de disparo microprocessado é um componente do conversor de potência microprocessado tiristorizado. 
Sua função é receber o sinal de controle analógico, proveniente de controladores, CLP, etc, e disparar os gatilhos dos 
tiristores que passam a conduzir a energia. Através do comando de disparo também é possível sinalização de falhas, 
liberação e inibição do controle, controle de demanda, bloqueio por sobre temperatura e comunicação serial 
(RS 485 MODBUS). A parametrização, a indicação das variáveis de processo (correntes de linha, tensões de entrada e 
de saída, potência aparente (KW), energia aparente (KW h), parametrização do conversor e visualização de falhas do 
comando de dispáro é feita através de um painel IHM modelo TH 8991 que é enviado mediante solicitação.
    

 
   

TH 8 9 9 0 ‐ ‐ 

50 =  50A
63 =  63A
80 =  80A
100 =  100A
125 =  125A
160 =  160A

OBS:  O comando eletrônico de disparo será codificado de acordo com as características especificadas para o conversor, 
conforme exemplo abaixo:  

CIRCUITO
1 = Monofásico (1 fase controlada)
2 = Bifásico (2 fases controladas)
3 = Trifásico (3 fases controladas)

CORRENTE
500 = 500A
630 = 630A
700 = 700A
800 = 800A
1000 = 1000A
1200 = 1200A

200 = 200A
250 = 250A
300 = 300A
350 = 350A
400 = 400A
450 = 450A
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OBS: Os terminais 11 e 12 (liberação / inibição do conversor) saem de fábrica com um “jumper”(NF = conversor liberado).
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Conexões e LED´s do comando de disparo  

    

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

SAÍDA SERIAL DB 9 PARA O 
PAINEL DE OPERAÇÃO IHM 

Alimentação 
do ventilador

110Vac ou 220Vac

29

30

Nos conversores de potência da série TH 9000 existem dois terminais (29 e 30) para a alimentação 
do ventilador (110Vac ou 220Vac conforme prévia especificação). O ventilador deve permanecer
ligado enquanto o conversor estiver em operação.

LEDS DE SINALIZAÇÃO
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Alimentação do comando
85...265Vac

Saída digital (relé 5A 250Vac)
para sinalizar 

UNIDADE EM OPERAÇÃO

Saída digital (relé 5A 250Vac)
para sinalizar 

FALHA

Entrada digital (contato externo 
livre de potencial) para rearmar o 
conversor após correção de falha

Entrada digital (contato externo
livre de potencial) para liberação do 
controle (NF=liberado / NA=inibido)

Entrada digital (contato externo
livre de potencial) para ativar

controle de demanda

Entrada de termostato p/ bloqueio 
em caso de sobretemperatura

Entrada do transformador 
de corrente (FASE L1)

Entrada do transformador 
de corrente (FASE L2)

Entrada do transformador 
de corrente (FASE L3)

Sinal de controle
(mAcc e Vcc)

Comunicação serial RS 485
MODBUS RTU

  (RX)

  (TX)

Entrada   Aceso: entrada energizada

  Aceso: comando energizado

  Aceso: em operação

  Aceso: controle liberado

O IHM indicará esta mensagem

O IHM indicará esta mensagem

  Aceso: limite de demanda ativado

  Aceso: temperatura normal

            Aceso: presença de tensão na saída

Acende na recepção de dados via MODBUS

  Acende na transmissão de dados via MODBUS

  

  Aceso: com falha

Botão para rearmar o conversor após
correção de uma falha

  Apagado: entrada desenergizada

  Apagado: comando desenergizado

  Apagado: controle bloqueado

O conversor só entra em operação quando o led L3
acende (após ajustes iniciais do software)

  Apagado: controle inibido (bloqueado)

  Apagado: limite de demanda desativado

  Apagado: sobretemperatura (bloqueado)

  Apagado: sem tensão na saída

  Apagado: sem falha

  Comando 

Unidade
em operação

  Falha

  Rearme

  Liberação

  Demanda

Temperatura
normal

Saída 
de Tensão

Energizado

de Tensão

DRIVE

DRIVE

BLOQUEADO

BLOQUEADO
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